
فقد الحظت أن تنبهنا هذا باحلديث املذكور قد ذهب أدراج الرياح وكأن هناك مل يكن شيئا مذكوراً  ... الشيخ :

هل أن يعتاد الناس عادة جديدة ولو  من هذا احلديث فقد سبقتموىن بآمني، وأنا أدرى بالتجربة أنه ليس من الس

كانت هي احلق ما دام أنه قد غلب عليهم عادة أخرى فاستئصاهلا والقضاء على شأفتها مبحاضرة واحدة تلقى 

( إذا أمن اإلمام فأمنوا ليس أمرا سهال، ولذلك فال بد من التكرار هلذا التنبيه والتذكري ذا احلديث الصحيح : 

نبه على هذا مع أنين مل أكن إماماً راتبا رمسيا ولكنين أعيش اآلن يف عمان وهناك صاحب ، فقد كنا يف سوريا ن)

لنا إمام مسجد خيطب كل مجعة فيه وقد مضى عليه سنون كثرية وهو كل يوم مجعة ينبه املصلني على هذا 

ن هذه اجلزئية احلديث الصحيح ومع ذلك حىت آخر مجعة صليناها هناك والناس يسابقونه بآمني!، واحلقيقة أ

البسيطة السهلة اليت ال تكلف كل فرد من املصلني جهدًا كثرياً سوى استحضار واستجماع عقله وفكره وراء إمامه 

وما يتلوه من كتاب ربه، مع ذلك ظل هذا اإلمام يتابع أصحابه وأتباعه واملقتدين به ذا التذكري وحىت اليوم ملا 

مر الذي يذكرنا باملعجزة العظمى اليت امتاز ا نبينا صلوات اهللا وسالمه يستطع أن يستقيم م على اجلادة، األ

ومن الضالل إىل اهلدى، ومن الظلمات إىل النور، وقد كانوا كما تعلمون  ...عليه حيث بدعوته الطاهرة النقية 

وسلم يف إخراج مجيعا يف ضالل مبني ويف جاهلية جهالء، فهنا نتصور كم كان جهد النيب صلى اهللا عليه وآله 

أولئك العرب مما كانوا فيه من الضالل إىل اهلدى بينما حنن نستمر أسابيع وشهورا وسنينا لتعويد الناس على عادة 

سهلة مسحة ومع ذلك ال ننجح يف ذلك وما هو السبب؟، السبب أن طبائع الناس اليوم على رغم كوم 

شركني الضالني، فال جرم أن اهللا تبارك وتعاىل اصطفى مسلمني ليسوا كالعرب األولني على رغم كوم من امل

رسالته وخص ا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم من جهة، ومن جهة أخرى اصطفى أمة العرب األولني أن 

  يكونوا محلة هذه الرسالة املباركة الطيبة إىل العاملني .

أخالق األولني وال على أطباعهم من االهتمام باألمر أما العرب اليوم فمع األسف الشديد أقول إم ليسوا على 

الذي يوجه إليهم واهلدى الذي يقرب إليهم، فإننا يف جتارب كثرية وكثرية جدا وأبسطها وأقرا هذه املسألة 

، ولو فرض ( إذا أمن اإلمام فأمنوا )البسيطة، كلكم عرب وكلكم يفهم قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

اك عريب قد استعجم فقد ُشرح هذا احلديث على قولني للعلماء كالمها يستلزم أن يتأخر املقتدي بالتأمني أن هن

عن اإلمام على األقل بألف آمني، وعلى األكثر بسكون نون آمني فيبدأ املقتدي بآمني هذا ُشرح يف األمس 

علينا، فمن الصعب جدا أن حنيد عنها إال القريب ومع ذلك ذهب نسيا منسيا ملاذا؟، ألن أذهاننا وعاداتنا رانت 

باملالحقة وباملتابعة والتذكري، فإذا ما ذكرناكم فعليكم أن تتحملونا ألن الذكرى تنفع املؤمنني وهذا ما أردت 

التذكري به ذه املناسبة ونسأل اهللا عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا التباع سنة نبينا صلى اهللا عليه وآله 



، كذلك باحلديث ( صلوا كما رأيتموني أصلي )يلهمنا العمل بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم :  وسلم وأن

( خذوا عني مناسككم الذي هو وقت هذه الساعة اليت حنن حمرمون وحجاج حيث قال عليه الصالة والسالم: 

ة، وعما قليل سننطلق ملبني ، وحنن اليوم قد أصبحنا يف يوم عرف فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا )

مهللني إىل عرفة وذلك يكون اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد طلوع فجر هذا اليوم ننطلق إن شاء اهللا 

إىل عرفة وقبل الصعود إليها نصلي الظهر والعصر مجع تقدمي يف مسجد منرة، ذلك ملن تيسر له الصالة مع اإلمام 

وله، ألن احلجاج واحلمد هللا مجع غفري جدا فقد ال يتمكنون كلهم ومجيعهم من أن يف هذا املسجد أو فيما ح

يصلوا صالة واحدة مع إمام واحد هذا هو األصل أن يصلوا معه فإن فام ذلك فيصلون مجاعات يف منازهلم يف 

ناس يف الصعود خيامهم، بعد ذلك أعين بعد دخول وقت الظهر وصالا مجع تقدمي مع العصر، السنة أن يبدأ ال

إىل عرفة والوقوف عليها وقد وقف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حجة الوداع عند الصخرات، ولكنه قد بني 

للناس أن وقوفه ذاك ليس ملزما للناس مجيعا به، وأن يتحروا الوقوف موقفه وذلك بقوله صلى اهللا عليه وآله 

لك فال ينبغي للحجاج أن يتكلفوا الوقوف هناك فإن الدين ، ولذ( وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف )وسلم: 

يسر ومن يشاد هذا الدين يغلبه بل يقف احلاج يف أي مكان يتيسر له من عرفة، ولكن عليه أن يتحرى أن يكون 

موقفه داخل عرفة وأن ال يقع هذا املوقف خارجها كما يبلغنا أحيانا عن بعض احلجاج وهناك الفتات مكتوب 

(( فاسألوا أهل د عرفة ولذلك على كل حاج أن يالحظها إن كان قارئا وإال فاألمر كما قال تعاىل: عليها حدو 

، فبعض الناس قد ال يقرؤون وخباصة بعض النساء فعلى هؤالء مجيعا أن يقوموا  الذكر إن كنتم ال تعلمون? ))

ذهبت حجتهم أدراج الرياح لقوله عليه بواجب السؤال حىت ال يقعوا يف الوقوف خارج عرفة، فإن فعلوا ذلك فقد 

، وأذكر أيضا بأننا يف ذلك املوقف ال ينبغي أن نضيع وقتنا هناك بشيء من (الحج عرفة )الصالة والسالم: 

احلديث الدنيوي أو املناقشات يف بعض املسائل العلمية أو يف املزح والضحك فإا ساعة قلما تعوض وعلينا أن 

ن قادرا أن يظل قائما مستقبل القبلة يذكر اهللا تبارك وتعاىل ويدُعو متذلال متخشعا هللا عز نستقبل القبلة، ومن كا

وجل، هكذا حىت يرى الشمس قد غربت عن مشاله، إن من حكمة مجع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بني 

ا الصالتني الظهر والعصر هو تفريغ هذا احلاج ليتوجهوا إىل اهللا تبارك وتعاىل بطلبام وأدعيتهم يهتبلوم ورغبا

فرصة يتوجهون فيها إىل اهللا عز وجل بقلوم والتلبية هناك واردة أو مستمرة لبيك اللهم لبيك وقد صح أن النيب 

( لبيك اللهم لبيك، إنما ، ( إنما العيش عيش اآلخرة )صلى اهللا عليه وآله وسلم قال يف تلبيته هذه أحيانا: 

( خير ما قلته أنا والنبيون قبلي ما صح أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: ، كالعيش عيش اآلخرة )

؛ فيكثر إذن  دعاء عرفة، ال إله إال اهللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )



مس، وحني ذاك احلاج هناك من ذكر اهللا والتلبية والدعاء والتهليل متذلال متخشعا كما ذكرنا حىت تغرب الش

ينطلق الناس إىل مزدلفة، ويف مزدلفة يشرع بل جيب تأخري الصالتني واجلمع بينهما بعد دخول وقت العشاء، مجع 

تأخري، يصلى كما تعلمون املغرب ثالث ركعات والعشاء ركعتني، مث ال سهر وال مسر وال جلسات علمية، وال 

هللا عليه وآله وسلم، ليستيقظوا مجيعا مصبحني مبكرين ليصلوا شيء، وإمنا النوم مبكرا اتباعا هلدي النيب صلى ا

صالة الفجر يف الغلس، لقد كان من هدي النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو يف املدينة يف مهجره أن يصلي 

" إن كان النساء املؤمنات لينصرفن من صالة الفجر يف الغلس حىت قالت السيدة عائشة رضي اهللا تعاىل عنها: 

. هكذا كان هديه صلى اهللا عليه وآله وسلم يف صالة الفجر وهو يف ة الفجر وهن ال يعرفن من الغلس"صال

املدينة، أما يف املزدلفة فقد بكر أكثر من ذي قبل بصالة الفجر حىت قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل 

  . ...الغلس " أنه ما رأى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم صّلى صالة يف عنه: 

؛ وهو يعين بذلك يف الغلس الشديد، وهو كناية عن أن النيب صلى اهللا إال صالة الفجر يف املزدلفة " ... الشيخ :

عليه وآله وسلم بّكر جدا يف صالة الفجر يف الغلس، وذلك لكي ينطلق عليه الصالة والسالم هو ومن معه من 

أيضا مستقبلني القبلة، بذكر اهللا والدعاء له، مث ينطلق من هناك إىل  صحبه الكرام إىل املشعر احلرام، ليقوموا هناك

  مىن لرمي مجرة العقبة ،

واالنطالق هذا أمر واجب بالنسبة للرجال أن يكون بعد صالة الفجر، وأن يكون رميهم للجمرة  ... الشيخ :

هلم الرسول صلى اهللا الكربى بعد طلوع الشمس لصحة حديث ابن عباس، الذي كان مع الضعفة الذين أذن 

عليه وآله وسلم بأن ينصرفوا من املزدلفة بعد نصف الليل خالفا لعامة الناس، ومع ذلك قال البن عباس ومن  

، أما النساء، أما الشيوخ العجزة، فقد أذن  ( ال ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)كان هو معهم من الضعفة: 

لقوا من املزدلفة بعد نصف الليل ذلك ليتحاشوا وليتنكبوا زمحة هلم رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بأن ينط

الناس، وأن ال يتضرروا مبثل تلك الزمحة، ولكن ال يوجد وهذا أمر أرى لزاما علّي التنبيه عليه وهو أنه ال يوجد 

ضعفة حديث وأرجو االنتباه ملا أقول ال يوجد حديث صحيح مرفوع أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أذن لل

وللنساء الذين مسح هلم أو هلن عليه الصالة والسالم باالنصراف من املزدلفة بعد نصف الليل، اليوجد حديث 

صحيح صريح أنه عليه الصالة والسالم أذن هلم أن يرموا اجلمرة قبل طلوع الشمس بل حديث ابن عباس صريح 

  .( ال ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )على خالف ذلك: 

وقعت بعض احلوادث من بعض األفراد أم رموا قبل طلوع الشمس، رموا ليًال فانصرفوا إىل الكعبة إىل  نعم؛ لقد

بيت اهللا احلرام، لكن هذا قد يكون أوًال لعذر وقد يكون ثانيا لغري عذر ولكن بفهم خاص، وال جند يف السنة أن 



كان شيء من ذلك لوجب استثناء مثل هذا الواقع   النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم علم مثل هذا الواقع وأقره، ولو

. هذا ما رأيت من املناسب اآلن التنبيه عليه، مث  ( ال ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )من القاعدة العامة : 

  بعد ذلك نسمع ما يكون عند بعضكم من األسئلة.

يف آخر الليل، وأا عند غياب القمر  الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، اآلثار اليت وردت فيها أنه السائل :

  . ...عند السحر، لكن كلمة 

  عفوا.. ليس يف آخر الليل، بعد منتصف الليل. الشيخ :

  فيه سنة بالنص بعد منتصف الليل؟. السائل :

أي نعم؛ ما هو. أظن أم سلمة كانت تقول خلادمتها انظر هل غرب القمر، تقول ال . حىت قالت:  الشيخ :

قت فقالت بأن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قد أذن للنساء أن ينصرفن من مزدلفة بعد منتصف نعم، فانطل

الليل، ومع ذلك فلنستمع إليك ما هو مثرة اخلالف بني اللفظني؛ بني أن تكون النساء قد انصرفن بعد منتصف 

  الليل، أو انصرفن يف آخر الليل، ماهو مثرة اخلالف، إن كان هناك خالف؟.

  مثرة اخلالف يا فضيلة الشيخ غياب القمر ال يغاب إىل بعد ذهاب ثلثي الليل، يف ليلة العاشر . ائل :الس

  على كل حال بعد نصف الليل ليس يف آخر الليل، فاخلالف لفظي لكن ما هو الثمرة ؟ الشيخ :

  إذا قلنا يف آخر الليل نصف الليل ليس هو من آخر الليل. السائل :

  لليل أنا بقول، موش نصف الليل.بعد نصف ا الشيخ :

  إيـــه؛ جزاك اهللا خريا . السائل :

طيب، فمع ذلك خلينا نتابع، فماذا إذا انصرفنا يف الثلث الثاين من الليل، فماذا وراء ذلك فيما يتعلق  الشيخ :

  مبا ذكرناه آنفا، وال فقط مالحظتك على هذه اللفظة، فقط؟، وال يف شيء آخر.

  وكان فهمي خاطئا، أنا فهمت يف نصف الليل. أنا فهمت السائل :

  بعد نصف الليل. الشيخ :

  جزاك اهللا خريا. السائل :

  وإياك، نعم. تفضل. الشيخ :

  السنة يف االنطالق من مىن إىل عرفة، بعد طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس؟. السائل :

  ال بعد طلوع الشمس.  الشيخ :

  س جبانيب يف هذه الساعة.نعم خذوا حريتكم ألن أبو إسحاق لي



احلليب : ورد السؤال من بعض اإلخوة يقول: ما هو الشيء الذي إذا فعله احلاج تتحلل التحلل األول مع ذكر 

  الدليل ؟، وهل هناك أصل ملا يذكره بعض الفقهاء من أنه جيب عليه أن يفعل شيئني حىت يتحلل؟.

ليه أن جيمع بني نسكني بني النحر مثال والرمي أو لنقل بني ليس هناك دليل ملزم يف السنة بأن احلاج ع الشيخ :

( إذا رميتم الرمي والنحر، أو بني الرمي واحللق، بل احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

؛ من هذا احلديث وأمثاله، يذهب العلماء إىل فقد حل لكم كل شيء إال النساء ) -جمرة العقبة  - الجمرة 

مجرة العقبة  -احلاج يكون على مرحلتني املرحلة األوىل يسمونه باحلل األصغر، وهو هذا إذا رمى اجلمرة  أن حتلل

، أما احلل األكرب ويعين بذلك ( فقد حل له كل شيء إال النساء )فقد مسعتم قوله عليه السالم يف احلديث  - 

فإذا طاف طواف اإلفاضة فقد حتلل احلل أن حتل زوجته زوجة الرجل وإمنا ذلك بعد أن يطوف طواف اإلفاضة، 

األكرب، أما اشرتاط ضم شيء من النسك إىل الرمي فهذا ليس هناك يف السنة ما يعترب شرطا قد يقع ذلك، وإن  

كان قد جاء حديث يف الصحيح عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها أا طيبت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حلله 

ة، لكن قد جاء يف بعض الروايات أنه كان التطييب أيضا ليس بعد الرمي فقط، بل وبعد بعد رميه جلمرة العقب

احللق، أو النحر، ال أذكر اآلن على الضبط. املهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النيب صلى اهللا عليه 

لق، وإمنا هو أمر جائز، وآله وسلم مع الرمي فذلك ال يدل على أنه شرط أن يضم إىل الرمي إما النحر أو احل

( إذا لكن قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم بيان لألمة مىت حيل للحاج احلل األصغر واضح جدا ال يقبل التأويل: 

، فال بأس إذا رمى مث حنر مث حلق، أو قّدم وأخر يف رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء إال النساء )

ء يف أحاديث كثرية، فانضمام شيء إذن إىل الرمي ال خيل ذا القيد الذي هذه األشياء فالحرج يف ذلك كما جا

ذكره الرسول عليه السالم كأمر أساسي ليتحلل اإلنسان من إحرامه. فإذن إذا رمى اجلمرة يكفي ليتحلل فإذا تابع 

ال جيوز ألنه ُحمْرِم ومل يتحلل؛ تابع احللق تابع النحر، فال بأس من ذلك، لكن املهم أن التحلل الذي أصله حرام 

  إمنا جيوز له ذلك إذا رمى مجرة العقبة.

  لعلي أجبت عن السؤال.

  احلليب : يذكرون حديثا يف قضية اإلتيان بنسكني قبل التحلل، فما مدى صحته ؟.

  ال يصح هذا فيه احلجاج بن أرطأة وال ُحيتج به. الشيخ :

  مىت يدخل وقت طواف اإلفاضة ؟. السائل :

  د الرمي.بع الشيخ :

  يعين: بعد طلوع الشمس. السائل :



  أي نعم. الشيخ :

احلليب : سؤال آخر يقول السائل: ما مدى صحة حديث أيب داود عن أسامة بن شريك أن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم سئل يوم النحر عمن سعى قبل أن يطوف فقال : ال حرج . وهل يشهد له عموما احلديث املروي أن النيب 

  ؟. ( ما سئل عن شيء يوم النحر أخر أو قدم إال قال: ال حرج )عليه وسلم :  صلى اهللا

أما حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبو داود يف السنن وغريه كاإلمام أمحد يف املسند، فإسناده  الشيخ :

مل تصدر من ؛ فال يشهد له ألن العبارة ( ما سئل عن شيء إال قال: ال حرج )صحيح، أما الشهادة برواية : 

الرسول عليه السالم وإمنا من الرواي، والراوي مل يذكر لنا يف حديثه وهو غري حديث أسامة بال شك أنه كان من 

مجلة األسئلة هذا السؤال الذي جاء يف حديث أسامة، فال يصح أن يعترب شاهدا إال لو جاء ذكر السعي يف 

  به احلجة. نعم .ذلك احلديث ومل يأت، فإذاً هو حديث فرد صحيح تقوم 

كيف جياب عن داللة مفهوم املخالفة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم  فيما رواه الدارقطين وهو حديث   السائل :

  ؟. ( من أكل وشرب ناسياً فال قضاء عليه وال كفارة )صحيح: 

  ما هو مفهوم املخالفة الذي تعنيه؟. الشيخ :

  . ...أن من أكل أو شرب  السائل :

  منطوق احلديث ماذا تعين من مفهوم. هذا الشيخ :

  متعمدا فيكون عليه القضاء والكفارة كما هو ظاهر احلديث.  السائل :

آه هذا املفهوم يعين؛ اصرب بارك اهللا فيك فيه سؤال هنا، أوًال جاء يف حديث الذي جامع زوجته يف  الشيخ :

ض الروايات املتعددة أنه عليه الصالة والسالم أمره رمضان أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمره بالكفارة ويف بع

بقضاء ذلك اليوم، فيمكن محل املفهوم الذي أشرت إليه يف حديث الدارقطين على هذا الذي جاء النص دليل 

أو حجة ألنه إمنا أمر الشارع احلكيم بأداء كل عبادة يف وقتها تزكية لقلوب عباده املؤمنني، فمثال فيما يتعلق 

، إذا تعمد املسلم ترك الصالة  (( إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ))حينما قال تعاىل: بالصالة 

وإخراجها عن وقتها مث أراد أن يقضيها كما يعربون يف بعض كتب الفقه هذا القضاء ال بد له من دليل خاص، 

ة له، ألنه سواء عليه صلى الصالة يف وقتها وإال كان النص القرآين وما يف معناه من األحاديث النبوية لغوا ال قيم

أو أنه صالها بعد وقتها تكون صالته مقبولة، وإن كان قد يكون آمثا فيما لو صالها يف غري وقتها لكن املهم أنه 

يكون قد اشرتك يف صحة الصالة مع الذي حافظ على أدائها يف وقتها، فهناك فرق كبري جدا بني من أدى 

 من أداها خارج وقتها هذا أوًال يكون آمثا خبالف األول فيكون مأجورا ألنه نفذ األمر الصالة يف وقتها وبني



  اإلهلي يف احملافظة على أداء الصالة يف وقتها.

( من نسي صالة أو نام عنها فليصلها حين ثانيا لقد جاء يف احلديث الصحيح قوله عليه الصالة والسالم : 

ذا نام اإلنسان عن الصالة أو نسيها مث استيقظ هلا أو ذكرها فوقت هذه ، فإيذكرها ال كفارة لها إال ذلك )

الصالة املنسية أو اليت نام عنها أن يباشر أداءها يف وقت التذكر، فإذا قال يف نفسه هذه الصالة خرج وقتها فأنا 

و النسيان فال ميكنه أن أصليها بعد أن أفرغ هلا فقد خرج وقتها الثاين الذي مده الشارع احلكيم له بعذر النوم أ

يقضيه يف غري ذلك الوقت الثاين الذي ضيعه أيضا عامدا متعمدا، إذا عرفنا ذلك يتبني لنا أن توقيت املواقيت 

ليس باألمر العبث الذي لإلنسان فيه اخلرية أن حيافظ عليه أو أن يدعه فال يستويان مثال أبدا، فمن أدى العبادة 

بادته تكون صحيحة، وذلك بشرط أن تتوفر فيها بقية الشروط واألركان ، أما إذا يف وقتها املوقت فال شك أن ع

أخل ا الشرط وهو شرط الوقت فيحتاج من يقول بأنه عليه أن يؤّدي تلك العبادة يف وقت آخر، فهو حيتاج إىل 

ة الكربى وزيادة نص كما هو الشأن يف حديث اامع زوجته يف رمضان فقد أمره عليه الصالة والسالم بالكفار 

قضاء ذلك اليوم الذي أفطره باجلماع وليس عندنا نص يأمر كل مفطر متعمد كالذي جامع أن عليه القضاء 

فحينئذ نقول إن مفهوم لفظة متعمدا يف حديث الدارقطين داللته حمدودة فيما يتعلق حبديث الذي أفطر باجلماع 

  داد، نعم .يف رمضان، ومفهوم الباقي فليس له يعين أثر أو اعت

الشيخ جزاك اهللا خريا، بالنسبة لزمحة الناس احلاصلة من كثرة املسلمني إن شاء اهللا  فهل جيوز أن نقدم  السائل :

الطواف طواف اإلفاضة على الرجم، وهل جيوز أن نأخر الرجم إىل الغروب مثال أو العصر، بارك اهللا فيك وجزاك 

  اهللا خريا ؟.

همه من األحاديث الكثرية اليت جاءت جوابا من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم تفضل اسرتح الذي أف الشيخ :

؛ حلق قبل أن يرمي ( ال حرج )عن األسئلة املختلفة يف التقدمي والتأخري حيث كان عليه الصالة والسالم يقول: 

ردد هذه  )( ال حرج ، مسعتم حديث أسامة بن شريك آنًفا أنه سعى قبل أن يطوف فقال ( ال حرج )قال 

الكلمة مرارا وتكرارا، حىت قال الرواي أننا ظننا أنه ما سئل عن شيء قدم و أخر إال وقال ال حرج، الذي أفهمه 

من جوابه عليه السالم عن هذه األسئلة ليس هو أن يصبح احلج فوضى ال نظام له، فيحج اإلنسان كيفما شاء 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم اليت قال فيها ما ذكرته من قوله وكيفما اتفق، ال.. األصل يف ذلك إمنا هو حجة 

؛ فاألصل ( خذوا عني مناسككم، فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا )صلى اهللا عليه وسلم آنفاً: 

ىل إذا أن نرتب املناسك كما فعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ولكن إذا شعر احلاج وهذا خيتلف من إنسان إ

آخر من شاب إىل كهل إىل شيخ، من رجل إىل امرأة، من رجل مريض إىل رجل سليم، من امرأة حامل إىل امرأة 



حابل، وهكذا ختتلف هذه األمور بالنسبة لألفراد وباختالف ذلك خيتلف احلرج، وقد يوجد حرج ما إلنسان ما 

قدمي والتأخري هو مالحظة احلرج، فإذا كان هناك ال يوجد مثل هذا احلرج لغريه.فإذا الضابط والقاعدة يف جواز الت

حرج يف مثل ما جاء يف السؤال أن يرمي يف الوقت املشروع بعد طلوع الشمس، كما جاء يف حديث ابن عباس 

السابق الذكر، لكنه شيخ كبري أو رجل عليل مريض خيشى على نفسه الزمحة، فله أن يؤخر كما جاء يف بعض 

  . ( ال حرج )، قال:  " يارسول اهللا؛ مارميت إال وأمسيت؟"ائل: تلك األحاديث من قول الس

فإذن جيب أن نالحظ هنا القاعدة وما يربر أو يسوغ لنا اخلروج عنها إىل الرتخص، القاعدة أن نأيت بكل منسك 

خلروج عن من مناسك احلج موافقني يف ذلك صفة حجة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، الذي جيوز أو ُجيوز لنا ا

هذا األصل هو اخلالص من احلرج، أما من ال جيد يف نفسه حرجا فعليه أن يلتزم أن يضع كل منسك يف موضعه 

، وأنا أريد أن أقرب لكم هذه املسألة مبسألة أخرى جاء فيها ذكر ( خذوا عني مناسككم )تنفيذا ألمر نبيه: 

بعض الناس ال ينتبهون إىل هذه النكتة اليت ذكرا  احلرج وهي تتعلق بالصالة، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أن

فيما يتعلق باحلج فإا كذلك تتعلق بالصالة، أعين بذلك حديث ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه واحلديث يف 

"مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املدينة بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء، صحيح مسلم، : 

، قالوا وهنا الشاهد : ماذا أراد بذلك يا أبا العباس كنية عبد اهللا ابن "خوف"ويف رواية:  وال مطر،"دون سفر 

" أراد أن ال ُحيرج عباس، أبو العباس ماذا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بذلك يا أبا العباس؟، قال: 

يه وآله وسلم باجلمع بني الصالتني يف املدينة دون وجود ، فقوله رضي اهللا تعاىل عنه أراد النيب صلى اهللا علأمته "

شرط اجلمع أال وهو السفر، أو املطر، أو اخلوف. مل يكن شيء من هذه األسباب إذن جاء السؤال ملاذا مجع 

الرسول صلى اهللا عليه  وسلم يف املدينة مقيما بني الظهر والعصر من جهة وبني املغرب والعشاء من جهة أخرى،  

، فمعىن هذا اجلمع ليس هو كما يقول بعض العلماء قدميا وحديثا، أنه جيوز " أراد أن ال ُحيرج أمته "ابه: كان جو 

للمقيم أن جيمع بني الصالتني ترخصا، ال ليس باحلديث، كان ميكن أن يؤخذ هذا من احلديث لو مل يكن 

لم بني الظهر والعصر، وبني املغرب السؤال املوجه إىل ابن عباس وجوابه، مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

والعشاء، يف املدينة؛ لو كان احلديث هكذا كان ميكن اعتباره دليال على جواز اجلمع بدون أي سبب رخصة   

" أراد أن ال كما هو الشأن يف حالة السفر لكن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه قد أجاب عن السبب فقال: 

غاية من مجع الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم هذا اجلمع وهو مقيم، فتح الطريق ، حينئذ املعىن أو الُحيرج أمته "

ملن كان مقيما ووجد يف ظرف ما حرجا يف احملافظة على كل من الصلوات يف وقتها، فحينئذ خالصا من احلرج، 

ليكم في الدين (( ما جعل عجيوز له أن جيمع بني الصالتني ألن من قواعد الشريعة أن اهللا عز وجل كما قال: 



، فإذن حيث كان احلرج جاز الرتخص يف اجلمع بني الصالتني، كذلك حيث كان احلرج يف مناسك من حرج ))

( احلج جاز التقدمي والتأخري، أما أن جنعل األمر فوضى تعود مناسك احلج حسب األهواء، وخيتل بذلك نظام: 

الرسول عليه الصالة والسالم لتلك األسئلة  ؛ فهذا ال جيوز أن يستدل عليه جبوابخذوا عني مناسككم )

(( ما جعل عليكم في الدين ؛ ألن معىن ذلك أن ما فعلتم إمنا كان لرفع احلرج، ?و ( ال حرج )املختلفة بقوله: 

  . من حرج ))

  . ... السائل :

، فأقول : ) ( ال حرج، قال : "ما رميت إال وقد أمسيت؟ "مو ذكرت آنفا يف احلديث ؛ قال سائل :  الشيخ :

جيوز تأخري الرمي ملن جيد حرجا يف احملافظة على وقت الرمي، ال جيوز مطلقا، وإال قد تنعكس القضية، تكون 

مثال الزمحة بعد طلوع الشمس يف يوم النحر فإذا ما الناس كلهم قالوا حنن نأخر للمساء، إذا راح يصري وقت 

من وجد حرجا وهذا كما قلنا آنفا خيتلف من شخص إىل الرمي مساء، ال، جيب احملافظة على هذا الوقت مث 

آخر، هو الذي يتأخر فقد يتأخر إىل ما بعد الظهر، قد يتأخر إىل ما بعد العصر، قد يتأخر إىل ما بعد املغرب، 

، املهم أن القاعدة يف الرتخص يف التقدمي والتأخري هو مالحظة رفع  ( ال حرج )مارميت إال وقد أمسيت، قال 

عن احلاج، أما القاعدة فأن نقتدي به عليه الصالة والسالم وخري اهلدى هدى حممد صلى اهللا عليه وآله احلرج 

  وسلم .

  جزاك اهللا خري يا شيخ . السائل :

؛ وهو يف صحيح ( ال تقتلوا الجراد فإنه من جند اهللا األعظم )هل يف قوله صلى اهللا عليه وسلم :  السائل :

وإذا كان بينهما  ( أحلت لنا ميتتان ، وقال الحوت والجراد )عليه الصالة والسالم :  اجلامع الصغري، وبني قوله

  . ...تعارض 

  إيش احلديث الثاين؟. الشيخ :

( ال ، يف قوله اجلراد وبني احلديث األول : ( أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان في الحوت والجراد ) السائل :

  يف صحيح اجلامع الصغري ؟  األعظم )تقتلوا الجراد فإنه من جند اهللا

أوًال؛ جيب أن يالحظ دائما إذا ما جاء حديثان بدا لبعض الناس التعارض بينهما، جيب التدقيق يف  الشيخ :

؛ ي صريح ( ال تقتلوا الجراد )موضع التعارض، اآلن ال يوجد تعارض بني احلديثني ذلك ألن احلديث األول: 

؛ هنا ليس فيه ذكر اقتلوا اجلراد ( أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد )ثاين: عن قتل اجلراد، احلديث ال

حىت يقال كيف التوفيق بني ال تقتلوا؛ وبني اقتلوا، إذن ال تعارض أنا أقول هذا كخطوة أوىل يف سبيل دفع 



ون أكل اجلراد على حنو ال يعارض قوله أحل لكم أكل اجلراد، فقد يك ( ال تقتلوا الجراد )التعارض املوهوم، 

أكل السمك امليت، دون أن يقتل دون أن يصطاد، فحينئذ ال تعارض بني هذين احلديثني ألن األول فيه 

التصريح بعدم قتل اجلراد والثاين فيه إباحة أكل اجلراد ولكن ليس فيه التصريح بقوله عليه السالم  اقتلوا اجلراد 

سؤال ليس كالسؤال السابق وهو إزالة التعارض بني احلديثني فإنه ال وكلوه، زال التعارض ، ولكن يبقى هناك 

تعارض، السؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون اليوم هو: أال جيوز قتل اجلراد؟، اجلواب ما دام أن احلديث جاء ال 

ما في  (( خلق لكمتقتلوا فهو األصل، وهو صريح الداللة على أنه ال جيوز قتله، ولكن ربنا عز وجل يقول: 

، وهناك أشياء كثرية مما خلق اهللا كالنمل مثال ال جيوز قتله ألنه ال فائدة من قتله، لكن مع ذلك األرض جميعا ))

إذا ترتب من وجود بعض احليوانات أو احلشرات ضرر يصيب املسلمني يف أنفسهم يف أمواهلم يف زروعهم، حينئذ 

( ال ر اليت أشرنا إليها آنفا، فقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: جيوز قتل ما حيصل منه الضرر يف شيء من تلك األم

، هو األصل، لكن كما يقع يف بعض السنني إذا غزا أطنان اجلراد مزارع املسلمني فيخشى أن تقتلوا الجراد )

تصبح هذه املزارع حصيدا، يتضرر بسبب ذلك املسلمون فيجوز قتل اجلراد واحلالة هذه دفعا للضرر، وهذا هو 

  التوفيق بني ال تقتلوا وبني ما تقتضي الضرورة قتل بعض احليوانات اليت جاء النهي عن قتلها إلزالة الضرر.

وأحل لكم اجلراد فال تنايف بني األمرين ملا ذكرنا أنه جيوز أن يؤكل اجلراد وقد  (  ال تقتلوا الجراد )أما حديث

  على املزارع فحينئذ جيوز القتل لدفع الضرر. نعم .مات حتف أنفه، فليس هناك قتل ومع ذلك فإذا ترتب ضرر 

(( إن اصفا يسأل السائل: احلديث الوارد يف بداية السعي بني الصفا واملروة فيه قراءة قوله تعاىل:  السائل :

، وسائر ألفاظ هذا احلديث تقف باآلية إىل هنا دون إمتامها، فهل يتمها املسلم أم والمروة من شعائر اهللا ))

  ندها والدليل على ذلك ؟.يقف ع

سبق السؤال باألمس القريب من بعض إخواننا احلاضرين، وكان اجلواب أن اآلية جاءت هكذا، فيمكن  الشيخ :

أن تكون كما يأيت يف صحيح البخاري ويف غريه قطعة من اآلية وتكون إشارة إىل بقية اآلية، لطوهلا فيكون ذلك 

ه أن يتم اآلية، وإال إذا اقتنع بأن الرواية كانت على سبيل التحديد، اختصارا من الرواة فمن رأى ذلك جاز ل

  وليس على سبيل اإلشارة إىل تتمتها فوقف عند هذا املقدار ومل يزد عليها. األمر حمتمل كما ذكرنا يف السابق.

ون هديا، ألن ، فكيف التوفيق بينه وبني كون البقر جيوز أن يك ( ألبان البقر دواء، ولحومها داء ) السائل :

  الشريعة ال ميكن أن تكون يهدى بضار.

نعم؛ لقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع أنه ضحى لنسائه بالبقر، وصح أيضا أمره  الشيخ :

صلى اهللا عليه وآله وسلم أمره بسمنان البقر ويه عن حلومها، فإن مسناا دواء وحلومها داء، لقد وفق العلماء 



هذا احلديث وبني حديث تضحيته صلى اهللا عليه وآله وسلم بالبقر عن نسائه أن املقصود حينما ى عن بني 

حلوم البقر إمنا هو اإلكثار منها، أما إذا أكل منها أحيانا فال ضري يف ذلك وال ضرر، وهو بال شك جائز ألن 

 ا عن حلوم الغنم واملعز واإلبل. هذا هو جواب املقصود بالنهي عن حلوم البقر إمنا هو اإلكثار منها واالستعاضة

  العلماء.

سؤال يا شيخ مجع املغرب والعشاء مجع تأخري مث حينما وصل املدينة وجد أنه يؤذن للعشاء، مث دخل  السائل :

املسجد وصلى مع اإلمام العشاء، مث أقام الصالة فيما بعد منفردا وصلى املغرب، فهل صالته يف هذه احلالة 

  صحيحة ؟

  كيف صلى املغرب بعد العشاء وهو كان قد مجع بني الصالتني كما تقول؟.  الشيخ :

  . ...يعين سافر من منطقة ونوى مجع تأخري وحينما وصل إىل املدينة  السائل :

  ما صلى. الشيخ :

 ال ما صلى، حينما وصل إىل املدينة وجد وقت العشاء مث دخل املسجد وصلى مع اإلمام العشاء مث السائل :

حينما فرغ من الصالة انصرف وصلى منفردا املغرب أقام الصالة وصلى املغرب فهل عمله صحيحا وكذلك لو 

  فعل يف العصر والظهر ؟.

  . ...ال. ليس صحيحا ألن فيه إخالًال ظاهرا  الشيخ :


